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GLASNIK
21. NEDELJA med LETOM
V torek odhajam župnik v duhovniški družbi na
nekoliko daljši dopust v tujino in me ne bo do
12. 9. 2019. V tem času bo doma duhovni
pomočnik g. Fonzi. Razen v prvih nekaj dneh, ko
bo v Mozirju maševal g. David, rečički župnik, in
bo tudi urnik maš nekoliko spremenjen. V
četrtek, 29. 8. in v petek, 30. 9. bo maša v
Mozirju zjutraj ob 8.00. Hvala za razumevanje.
Za vse potrebno se dogovarjajte z župnijsko
gospodinjo Danico.
……………………………

Za vpis v 1. razred verouka prosim starše, da se
oglasijo v župnišču v Mozirju od četrtrka, 12. 9.
naprej. Verouk se bo predvidoma začel s
ponedeljko, 16. 9. 2019. Uvodna veroučna sv.
maša pa bo v nedeljo, 6. 10. ob 10.00.
……………………………

Ker pride letos 8. 9., ko je praznik Marijinega
rojstva, na nedeljo, odpade zunanje slavje tega
praznika. Maše bodo v Mozirju po nedeljskem
redu.
……………………………

Vabljeni na Delavnice molitve in življenja (Dmž),
ki bodo potekale v Mozirju. Delavnice obsegajo
15 srečanj po 2h, enkrat na teden, prvo srečanje
pa bo v četrtek, 12. 9. 2019 zvečer po maši.
……………………………

SveO krsO v mesecu septembru bodo v soboto,
14. 9. ob 11.00 ali nedeljo, 15. 9. ob 10.00 pri sv.
maši. Priprave za starše in botre bodo v četrtek,
12. 9. ob 18.00. Prosim za predhodne prijave v
župnišču. Med 27. 8. in 11. 9. župnik osebno ne
bom dosegljiv.
……………………………

Sv. maša ob prazniku leponjivske Matere Božje
bo v soboto, 14. 9. ob 19h na Lepi Njivi.
……………………………

Na Brezje bomo poromali v nedeljo, 15. 9.
Avtobus bo peljal iz Lepe Njive ob 12.30 in iz
Šmihela preko Žekovca ob 12.30. Ob 13.00
odrinemo izprej pošte v Mozirju. Prosim za
čimprejšnjo prijavo v župnišču. Cena 10 €.
……………………………

Maša ob zaključku paše bo na Mozirski planini v
nedeljo, 15. 9. ob 12.00.

Evangelij 21.nedelje med letom,
leto C (Lk 13,22-30)
TisO čas je Jezus na poO v
Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in
učil. Tedaj mu je nekdo rekel:
»Gospod, ali je malo teh, ki se
bodo rešili?« On pa jim je dejal:
»Prizadevajte si, da vstopite skozi
ozka vrata, kajO povem vam:
veliko jih bo želelo vstopiO, pa ne
bodo mogli. Ko bo hišni gospodar
vstal in vrata zaprl, boste ostali
zunaj. Začeli boste trkaO na vrata
in govoriO: ›Gospod, odpri nam!‹
Pa vam bo odvrnil: ›Ne vem, od
kod ste.‹ Tedaj mu boste začeli
govoriO: ›S teboj smo jedli in pili in
po naših ulicah si učil,‹ toda rekel
vam bo: ›Ne vem, od kod ste.
Pojdite proč izpred mene vsi, ki
delate krivico!‹ Tam bo jok in
škripanje z zobmi, ko boste videli
Abrahama, Izaka in Jakoba in vse
preroke v Božjem kraljestvu, sebe
pa vržene ven. Prišli pa bodo od
vzhoda in zahoda, od severa in
juga in bodo sedli za mizo v
Božjem kraljestvu. In glej, so
zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki
bodo zadnji.«
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OZNANILA od 25. 8. - 1. 9. 2019
MOZIRJE
Ponedeljek
26. 8.

8.00

za + Angelo, Franca in Marijo Vivoda
za + Franca Pečnik

Torek
27. 8.

Sv. Monika

19.00

za + starše Mežnar (obletna)
za + Nano Lesnika

Sreda
28. 8.

Sv. Avguš)n

8.00

za + starše Belak in Plešnik
za + Napotnik Darkota in Jožefo

Četrtek
29. 8.

mučeništvo Janeza
Krstnika

8.00

za + Butejevo Ivanko
za + Janeza Mikek (obletna)

Petek
30. 8.

8.00

za + Vero Mejaš
za + Katarino Podvratnik

Sobota
31. 8.

19.00

za + Alojza Janko (obletna)
za + Janeza Rženičnik (obletna)

22. NEDELJA MED
LETOM

7.00

za žive in pokojne župljane

10.00

za + Vinkota in Frančiško Goličnik
za + Antona Napotnik

22. NEDELJA MED
LETOM

8.45

za + Jožeta Mikek (30 dan)

Nedelja
1. 9.
2019

ŠMIHEL
Nedelja
1. 9. 2019

FesOval SOčna mladih bo letos v soboto. 21. 9. Odhod avtobusa bo iz avtobusne postaje ob
7.30 uri. Mlade prosim, da se čimprej prijavijo. Zelo priporočam udeležbo pripravnikom na
birmo v l. 2020, to je 9. razredu.
…………………………………….

Razpored srečanj skupin v mesecu septembru: 16. 9. - biblična skupina; 17. 9. – moška
skupina; 23. 9. – mlajša zakonska skupina; 24. 9. – starejša zakonska skupina; 27. 9. –
animatorji birmanskih skupin; 30. 9. – skupina za duhovno rast.
…………………………………….

Krašenje župnijske cerkve: 1. 9. – Radegunda; 8. 9. – Brezje; 15. 9. – Mozirje; 22. 9. – Loke;
29. 9. – Lepa Njiva; 6. 10. – Ljubija.
…………………………………….

Šmihelsko nedeljo bomo letos obhajali 29. 9. Takrat bo v Šmihelu tudi celodnevno češčenje
Najsvetejšega. Maša bo ob 9h in ob 17h.
…………………………………….

Celodnevno češčenje Najsvetejšega bo v Mozirju na prvi petek v oktobru, 4. 10. 2019.
…………………………………….

Moško romanje bo letos 19. oktobra s pričetkom ob 11h. Ogledali si bomo napredovanje
obnove župnijske cerkve v Šmarju pri Jelšah in obhajali bogoslužje na božji poO na Sladki
gori ter se ustavili še na kakšni lepi turisOčni točki. Vabljeni. Prijave v župnišču.
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